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ПРОГРАМА
здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, на території міста Борислава на 2019 – 2021 роки

Ця програма розроблена на виконання Дрогобицьким міськрайонним відділом філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області покладених Конституцією України функцій щодо забезпечення законності та правопорядку в м. Бориславі, здійснення заходів з реалізації державних та регіональних програм у цьому напрямку, забезпечення виконання актів законодавства з питань боротьби зі злочинністю і корупцією; виконання Концепції Державної програми, профілактики правопорушень.
Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації в місті вимагає від органів державної влади та органів місцевого самоврядування об’єднання зусиль у напрямку боротьби зі злочинністю. Основним стратегічним завданням Програми є подальше вдосконалення взаємодії та підтримки з боку місцевого самоврядування уповноваженому органу з питань пробації, надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні її діяльності, що підвищить ефективність профілактики злочинів, результативність пробаційної діяльності та контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі, а також засудженими до покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі. 
Мета програми:
- налагодження співробітництва уповноваженого органу з питань пробації з органами місцевого самоврядування, центром соціальних служб сім’ї дітей та молоді, відділом поліції, державними громадськими та релігійними організаціями, щодо попередження та профілактики правопорушень;
- активізація допомоги засудженим у вирішенні питання з працевлаштування та інших соціальних питань;
- інформаційне удосконалення методів роботи з профілактики скоєння повторних злочинів, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини;
- створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед засуджених;
- ефективна підтримка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення в діяльності уповноваженого органу з питань пробації, яка спрямована на профілактику повторної злочинності, вживання заходів по ресоціалізації засуджених осіб.

Основним завданням Програми є:
проведення виїздів у взаємодії з відділом поліції та ЦСССДМ за місцем проживання засуджених, для проведення роз’яснювальної роботи, профілактичних заходів спрямованих на зниження рівня злочинності;
комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією скоєння повторних злочинів, забезпечення належного стану правового та соціального захисту громадян;
запровадження сучасних форм і методів профілактики з метою усунення причин та запобігання виникнення умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді;
удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення профілактичної діяльності.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел незаборонених законодавством передбачається у сумі 20 000 грн. на рік, за такими напрями:
	підвищення рівня технологічного оснащення та створення належних умов для роботи уповноваженого органу з питань пробації (придбання офісної техніки, придбання меблів, канцелярські витрати).


Очікуваний результат
Передбачені програмою заходи сприятимуть більш якісному виконанню функцій уповноваженого органу з питань пробації, спрямованих на належне виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суспільно корисні роботи, громадських робіт, виправних робіт, а також здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок  і жінок, які мають дітей віком до трьох років, проведення роботи з особами, яким не відбуту частину покарання замінено на більш м’яку, проведення профілактичної роботи з особами, притягнутими до адміністративної відповідальності згідно з ст. 31 КУпАП та 30-1 КУпАП. Це дозволить налагодити ефективну систему взаємодії та допомоги між уповноваженим органом з питань пробації та органами місцевого самоврядування, забезпечити особисту безпеку громадян, захистити їхні права, свободи та законні інтереси, а також створить необхідні умови для профілактики правопорушень, забезпечення законності та правопорядку на території району.
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